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DIA DA CARIDADE – 19 de JULHO
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Dia de Celebrar o que mesmo!?

A.

O Dia da Caridade é comemorado anualmente em 19 de julho.
Esta data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a prática e difusão da solidariedade,
como um meio para desenvolver um bom entendimento entre todos os seres humanos.
A caridade é uma das qualidades mais defendidas pela maioria das religiões, que insistem que a
principal definição de caridade é “amar e ajudar ao próximo”.
Com o intuito de reforçar o sentimento de altruísmo entre os brasileiros, foi criado o Dia da Caridade
no Brasil, oficializado com a Lei nº 5.063, de 4 de julho de 1966, decretado pelo então presidente
Humberto Castelo Branco.
De acordo com a lei, fica a cargo dos Ministérios de Saúde, Educação e Cultura organizar e
promover o calendário de comemorações desta data.
Entre as atividades mais frequentes no Dia da Caridade, destaca-se a visita aos lugares onde a
tristeza, pobreza e pessoas necessitando de carinho e atenção sejam presentes. Asilos, hospitais,
casas de misericórdias, orfanatos e presídios são alguns exemplos.
O mundo ainda celebra o Dia Internacional da Caridade em 5 de setembro, data esta criada pela
Organização das Nações Unidas (ONU), através da Resolução 67/105, de 2012.
A escolha do dia 5 de setembro é uma homenagem ao aniversário da morte de Madre Teresa de
Calcutá.
Você já se perguntou como poderia contribuir?

“Como posso ajudar?”

✓

Há coisas bem “simples”, feitas em sua casa ou no seu trabalho! → ENTRAR, CURTIR e SEGUIR a Casa
no Facebook @Casa do Pai - Associação e no Instagram @a_casa.do.pai
OBS. O site www.casadopai.org.br está fora do ar porque está sendo reformulado! Em breve teremos
uma cara nova E com novidades!

✓

Há coisas mais “onerosas”, como CONTRIBUIR financeiramente (veja abaixo);

✓

Há coisas mais “trabalhosas”, como, por exemplo, FAZER PARTE do Conselho, trazendo sua EXPERTISE
(marketing, jurídico, psicologia, ensino, entre outras!), ARREGAÇAR as mangas e CONTRIBUIR com o
que você tem de melhor!!!

Se você tiver interesse em ser voluntario, também, pode entrar em contato comigo pelo Whatsapp Business: (41) 98834 2349.
Outra dica! A ONG AÇÃO VOLUNTARIA tem palestras e uma formação bem legal em como ser um voluntário, dê uma olhada:
https://acaovoluntaria.org.br/blog/
contato acao@acaovoluntaria.org.br

B. FORMAS de CONTRIBUIR!

• Como sócio, dê continuidade ou retome as suas contribuições [ligue para (41) 3343 0928, mande um
WhatsApp para (41) 9 8516 6241, ou e-mail para acasadopai.escritorio@gmail.com;
• Traga novos sócios! Envie a ficha de sócio para seus amigos: http://www.casadopai.org.br/associe-se-doacoes

• NOTA PARANÁ – cadastre-se http://www.notaparana.pr.gov.br/ e doe!
• Nota Curitibana – Cadastre-se também para poder direcionar suas doações e participar do sorteio, se você
ganhar a Casa também ganha! http://nota.curitiba.pr.gov.br/Default.aspx
• Peça aos amigos para fazerem uma doação do I.R. para a ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI
• Destinar seu IR-devido: você, PF, destinar 6% do seu IR Devido (a pagar) a qualquer momento!
• Junte-se ao pequeno grupo de organizadores de eventos em prol da Casa do Pai
• Venha ser um voluntário! Entre em contato com a Sthefanny ou com a Regiane: (41) 3373 8034 (escritório da Casa 2)
E se junte a nós!
A Casa do Pai só existe e seu trabalho só acontece por causa dos voluntários que a criaram e que
a mantém através de seu trabalho e de suas doações! Há muitas áreas de voluntariado ainda a
serem completadas e exploradas – ainda somos poucos! Ainda precisamos da rica colaboração
dos conhecimentos e dos sentimentos dos doadores voluntários!
C. AGRADECIMENTOS
Gostaríamos de agradecer ao grupo do Rotary Club Curitiba Norte que doou os 3 beliches e ainda
sobrou um pouco para a compra de cadeiras para a sala pedagógica!!!
Nossos AGRADECIMENTOS!!!!
1. 3 beliches reforçados;
2. 4 cadeiras para nova sala pedagógica da Casa das Meninas;
Gostaríamos também de agradecer a doação de uma bateria completa

!

D. NECESSIDADES ATUAIS

FRALDAS - tamanho EX para criança - MENINA de 3 anos
- tamanho pequeno de adulto (30-40 k) MENINO de 9 anos [recém-acolhido] (sem ser calcinha)
Lenços humedecidos
Sabão em pó
1 tela para projeção para sala pedagógica.
6 cadeiras para completar o número recebido.
E em breve iniciaremos uma pequena campanha de arrecadação para a reforma no telhado do
almoxarifado/escritório - o madeirame está com cupim e as telhas de Eternit estão muito velhas. Estamos fazendo
orçamentos ainda.

E. ANIVERSÁRIOS EM JULHO!

VIVAAA!

Tia REGIANE

Celebra dia 4 de julho!

Tia REGINA

Celebra dia 7 de julho!

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!!

